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Uw Europese partner voor veiligheid met
hoge kwaliteit
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Gekeurde kwaliteit heeft een naam: ECB·S
Kwaliteitsgarantie van het
keurmerk ECB·S
ECB·S is het “merk” van de European Security
Systems Association (ESSA) e.V. welke een geaccrediteerde certificeringinstituut is volgens EN
45011 voor veiligheidsproducten.
Het ECB·S keurmerk staat voor kwaliteitsgarantie
met betrekking tot veiligheidsproducten zoals
kluizen, kluisruimtes, kasten voor gegevensbeveiliging (data safes), ruimtes voor gegevensbeveiliging (data), veiligheidssloten etc. Deze
kwaliteitsgarantie is herkenbaar door het keurmerk, dat als duidelijk zichtbaar metalen plaatje
op ieder bovengenoemd gecertificeerd product is
aangebracht.
De kwaliteitsgarantie is ontstaan vanwege het
nastreven van een permanent hoog niveau. Daarnaast is de zekerheid ervan verifieerbaar en in
overeenstemming met de Europese normen. Om
de kwaliteit te waarborgen, voert de ESSA bovendien aanvullende externe kwaliteitscontroles uit in
de productiefabrieken van de certificaathouders.
De door de ECB·S- gecertificeerde producten
beschikken over een optimale prijs-/kwaliteitsverhouding. Hierdoor onderscheiden zij zich in hoge
mate van niet-gecertificeerde goedkope producten of van producten met onbekende certificaten,

welke uiteindelijk voor de gebruiker en zijn waardevolle voorwerpen een onberekenbaar veiligheidsrisico
vormen. Op grond van ontbrekende controlerende
instanties kan niemand betrouwbare uitspraken
doen over de mate waarop deze producten werkelijke
bescherming bieden.

Alleen erkende keuringslaboratoria
De ESSA werkt uitsluitend samen met geselecteerde
keuringslaboratoria in Europa. Alleen deze kunnen
aan de hoge kwaliteitsnormen voldoen en zodoende
een keurmerk afgeven dat in overeenstemming is
met de Europese normen. Op het personeel en de
uitrusting van deze laboratoria wordt vanzelfsprekend De versterkte samenwerking met verzekeraars
door de ESSA toezicht gehouden.
maakt het mogelijk een doordacht en afgestemd
veiligheidspakket aan te bieden, waarbij gecertiErkend door verzekeraars –
ficeerde productkwaliteit en een gegarandeerde
geen pijnlijke verrassingen
verzekeringsdekking hand in hand gaan.
Het ECB·S-keurmerk zorgt ervoor dat nare verrassingen in geval van schade worden voorkomen. Verzekeraars vertrouwen op de hoge kwaliteitsgarantie die de
gecertificeerde producten met zich meebrengen. Zij
honoreren dit met
•
•

gegarandeerd verzekerde bedragen en
duidelijk lagere verzekeringspremies.

De ESSA stelt op verzoek aan verzekeringsmaatschappijen documentatie over certificering ter beschikking.

Wij denken en handelen Europees – in uw voordeel
Ervaringen ten behoeve van de klant
De ESSA heeft meer dan 40 jaar ervaring op
het gebied van het testen en certificeren
van veiligheidstechniek. Deze competentie garandeert ook in de toekomst de
duurzaamheid en de bestendigheid van het
ECB·S-keurmerk.
Door te investeren in en bevorderen van
innovatieve researchprojecten is de ESSA qua
technische ontwikkeling altijd up-to-date.
Het aanbod van de ESSA als een Europees
georiënteerde certificeerder volgens EN
45011 bestaat uit certificeringsdiensten voor
veiligheidsproducten
•
•
•

ter bescherming tegen diefstal als
gevolg van inbraak,
ter bescherming tegen branden en
voor veiligheidssloten.

De ECB·S-certificering bevestigt dat de
producten in overeenstemming zijn met de
Europese normen.
De producten die gekeurd en gecertificeerd
zijn, garanderen de gebruiker de noodzakelijke veiligheid en bieden kwaliteit. Het
ECB·S-keurmerk is het merk voor producten
waarvan elk type model gekeurd en gecertificeerd is en dat tegen een constant hoge
productkwaliteit.

Internationale activiteiten
Sinds 1996 is de ESSA lid van de European
Fire and Security Group (EFSG), de Europese
vereniging van nationale certificeringorganisaties voor inbraakwerende producten,
alarminstallaties, brandblusapparatuur etc.
Op dit niveau zet de ESSA zich in voor het
realiseren van het “one-step-testing/one
stop certification” concept in Europa.
De ESSA is wereldwijd actief als organisatie.
De ESSA behartigt sinds al vier decennia
lang de belangen van gebruikers van opbergmiddelen welke bescherming bieden
tegen inbraak en brand, zowel in Europa als
wereldwijd. Als neutrale certificeringsinstan-

tie bestaat de ESSA uit een even aantal vertegenwoordigers van gebruikers, verzekeraars
en producenten.
Dankzij de intensieve commitment van de
ESSA in de CEN (Europese Commissie voor
Normalisatie), worden de nationale testnormeringen gecombineerd en geharmoniseerd
tot Europese normeringen. De CEN-normen
vormen de basis voor uniforme test- en certificeringsprocedures in Europa.
Op basis van de Europese normen is ESSA’s
certificatie altijd sterk Europees georiënteerd
geweest. De ECB·S-certificering is tegenwoordig volledig gebaseerd op de eisen van de
Europese normering en is wereldwijd erkend.
Met meer dan 950 certificaten voor een totaal
productaanbod variërend van kluizen en kluisruimtes tot data safes en ruimtes en veiligheidssloten is de ESSA een toonaangevende
dienstverlener op het gebied van certificering
in Europa en heeft internationale erkenning
gekregen voor haar werk. In navolging van de

globalisering van klanten, is het doel van de
ESSA om ook samenwerkingsverbanden aan
te gaan met certificeringsorganisaties buiten
Europa. Om de hoge kwaliteitsstandaard te
waarborgen wordt de markt voor andere
gecertificeerde opbergmiddelen nauwlettend
gevolgd.

Kwaliteit voor de bescherming van uw waardevolle zaken
De ESSA werkt succesvol samen met onderstaande internationaal erkende
testinstituten en partners voor een continu hoge productstandaard.
Inbraakwerende
producten

Brandwerende
producten

Veiligheidssloten

Fabrieksin- Type test Externe Fabrieksin- Type test Externe Fabrieksin- Type test Externe
spectie
kwaliteits- spectie
kwaliteits- spectie
kwaliteitscontrole
controle
controle

CNPP Centre National
de Prévention et de Protection
BP 2265
F-27950 St. Marcel
tel. +33 2 32 53 64 54
faks +33 2 32 53 64 14
e-mail:
laurent.leborgne@cnpp.com
Internet: www.cnpp.com

1. Europese standaard – Uw voordeel:

Istituto Giordano s.p.a.
Via Rossini, 2
I-47814 Bellaria (RN)
tel. +39 0 54 13 43 03 0
faks +39 0 54 13 45 54 0
e-mail: rporta@giordano.it
Internet: www.giordano.it

De standaard is binnen geheel Europa van toepassing en erkend.
De standaard verzekert u van de modernste technologie.

MPA Braunschweig
Beethovenstr. 52
D-38106 Braunschweig
tel. +49 5 31 39 15 40 0
faks +49 5 31 39 15 90 0
e-mail: mpa@tu-bs.de
Internet: www.mpa.tu-bs.de

2. Opeenvolgende genummerd door de ESSA – Uw voordeel:
De beste kwaliteit onder voortdurende kwaliteitscontrole, omdat elk product
volledig getraceerd kan worden door het gehele productieproces heen
– voor uw veiligheid.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6 F
D-09599 Freiberg
tel. +49 3 73 12 03 93 0
faks +49 3 73 12 03 93 11 0
e-mail: info@mpa-dresden.de
Internet: www.mpa-dresden.de

3. Product classificatie – Uw voordeel:
Een gegarandeerde prestatie omdat de product classificatie staat voor vooraf
bepaalde kwaliteit:

SBSC Svensk Brand- och
Säkerhetscertifierung AB
Tegeluddsvägen 100
S-11587 Stockholm
tel. +46 8 78 37 07 0
faks +46 8 78 37 52 5
e-mail: info@sbsc.se
Internet: www.sbsc.se

•
•
•

SP Technical Research
Institute of Sweden
Box 857
S-501 15 Boras
tel. +46 3 31 65 00 0
faks +46 3 31 35 50 2
e-mail: info@sp.se
Internet: www.sp.se

Weerstandsklasse 0 tot XIII en security level S1 en S2 met
inbraakwerendheid
Weerstandsklasse (bijv. S 60 DIS, R 60D) met brandwerendheid
Weerstandsklasse voor veiligheidssloten (A,B,C,D)

SSF Service AB
Tegeluddsvägen 100
S-115 87 Stockholm
tel. +46 8 78 37 51 8
faks +46 8 66 01 66 3
e-mail:
hakan.hedlund@ssf.nu
Internet: www.ssf.nu
VdS Schadenverhütung GmbH
Laboratorien
Amsterdamer Straße 172 - 174
D-50735 Köln
tel. +49 2 21 77 66 46 8
faks +49 2 21 77 66 10 1
e-mail: rkrings@vds.de
Internet: www.vds.de
Wehrtechnische Dienststelle
für Schutz- und Sondertechnik
(WTD 52)
Oberjettenberg
D-83458 Schneizlreuth
tel. +49 8 65 17 90
faks +49 8 65 11 60 0
e-mail: bwb@bwb.org
Internet: www.bwb.org
(1) licht brandwerende kasten en data safes

(2) alleen EX-test		

European Security Systems
Association (ESSA) e.V.
Lyoner Straße 18
D-60528 Frankfurt am Main
tel.: +49 69 66 03 - 14 56
fax: +49 69 66 03 - 24 56
e-mail: info@ecb-s.com
Voor meer informatie:

